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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. 
ر في ؤثّ یفهل ذلك صحیح؟ وهل الزواج  ،ر ذلك في تحصیلي العلميب في الزواج، وأخشى أن یؤثّ أنا شاب أرغهذا �قول: 
 طلب العلم؟

ي ف اإذا حرص طالب العلم على الزوجة الصالحة، وأن تكون من طلبة العلم أو طالبات العلم فإن هذا ال شك أن له أثرً  
مه ااهتم لى البر والتقوى، وهذا شيٌء ُمجرَّب، لكن على أن �كون حیاة طالب العلم، فتعینه على التحصیل، و�تعاونان مًعا ع

ع ذلك ، وال �من-جل وعال-وهو تحقیق العبود�ة هلل  ،منصًبا على العلم والتعاون على ما �حقق الهدف الذي من أجله ُخِلق
 و التعاون على تحقیقأ ،من االستمتاع �المرأة؛ ألن هذا من مقاصد النكاح، فال �كون هو األصل، و�كون العلم فضلة

الهدف �كون أ�ًضا فضلة، إنما �كون األصل هو تحقیق الهدف، ومما �ستعان �ه على تحقیق الهدف أ�ًضا االستمتاع 
یه، والراحة والسكن النفسي، �ل هذا �ستعان �ه على التحقیق، لكن ال �كون هم اإلنسان االستمتاع ودواعیه وما �جر إل

لعلم لما تزوج صار همه المتعة، وما �حقق هذه المتعة من مطالبها، صارت المرأة إذا وأنهم، �ما حصل لبعض طالب ا
م األن هناك فرقً  ؛ُطِلب منها الشيء الُحب من  بین الرجل والمرأة في هذا الباب، فالرجل على ما �قول أهل االختصاص ُ�قدِّ

م االستمتاع من أجل الحب، فهو اة الدنیا، �سعى لتحقیق الهدف �ما تطلبه من متع الحی أجل االستمتاع، والمرأة �العكس ُتقدِّ
 من أجل أن �صل منها إلى ما یر�د، هو إذا وجد المرأة الصالحة وغیرها؛أسفار وطلعات وروحات في وتجده هو و��اها 

و�كون  ،تهامرأ علم فإنها ال شك أنها تعینه على أن ال ینهمكا في تحقیق ما ُیراد ما یر�ده الرجل منالالتي لها ید في طلب 
هو الهم؛ ألن هذا سوف ینسیهم و�جرهم إلى أشیاء تشغلهم عن العلم، لكن لیكن حازًما من أول األمر، على تحقیق 

 ومن أعظم األبواب التي ُیتوصل بها إلى تحقیق الهدف تحصیل العلم الشرعي. -جل وعال-العبود�ة هلل 
إل�مان ال ا :ومع ذلك �قولون  ،إل�مان سواء، لكنهم یتفاوتون فیهمرجئة الفقهاء �قولون: الناس في أصل اهذا �قول:  

  .أرجو اإل�ضاح ؟ألیس التفاوت ز�ادة في اإل�مان ،یز�د وال ینقص
ق والتصدی ،في �الم ابن أبي العز في هذه المسألة في شرح �الم الطحاوي، �قول: قوله: واإل�مان هو اإلقرار �اللسان

وأصله في  ،من الشرع والبیان �له حق، واإل�مان واحد -صلى هللا علیه وسلم-ل هللا وجمیع ما صّح عن رسو  ،�الجنان
أصل وأهله في أصله سواء، والتفاضل بینهم �الخشیة والتقى. ما هو في أصل اإل�مان، في ثمرته، التفاضل بینهم في 

 والتفاضل بینهم �الخشیة والتقى ومخالفة الهوى ومالزمة األولى.. ثمرته
ي و�سحاق فذهب مالك والشافعي وأحمد واألوزاع ،الشارح: اختلف الناس فیما �قع علیه اسم اإل�مان اختالًفا �ثیًراثم قال  

نان وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمین إلى أنه تصدیٌق �الج -رحمهم هللا -بن راهو�ه وسائر أهل الحدیث وأهل المدینة
�مان م قالوا: اإلق و�أنه نقله من فتح الباري، قال: وهو قول المعتزلة أ�ًضا فإنهو�قراٌر �اللسان وعمٌل �األر�ان. عّلق المحقِّ 

ا في والسلف جعلوها شرطً  ،هو العمل والنطق واالعتقاد، والفارق بینهم و�ین السلف أنهم جعلوا األعمال شرًطا في صحته
 كماله. األول من الفتح.

هم جعلوا اد. هو العمل والنطق واالعتقاد، والفارق بینهم و�ین السلف أنهو العمل والنطق واالعتق :هات. والمعتزلة قالوا 
 األعمال شرًطا في صحته والسلف جعلوها شرًطا في �ماله.

 طالب:...
 ...المعتزلة واضح اشتراطهم العمل وتكفیرهم أو إخراجهم من اإل�مان من ارتكب الكبیرة أو ،ال ال ال

 طالب:...
 .نعم

 طالب:...
السلف و  ،عبارة، لكن هو �قول: والفارق بینهم �عني المعتزلة و�ین السلف أنهم جعلوا األعمال شرًطا في صحتهنناقش هذه ال

 أو تنافر؟  ،جعلوها شرًطا في �ماله. �عني فیه توافق بین الشرطیة والكمال
 طالب:...
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 شرط �مال قلنا صّح بدونه. :�مال صّح بدونه، لو قلنا :ال، لو قلنا
 طالب:...

 بدون عمل. �صّح بدون عمل؟نعم، 
 طالب:...

 .نعم
 طالب:...

نا ة، خلأعرف الكالم �له في المسأل ما عّلق على هذه الُجملة. الشیخ ابن �از، لحظة -رحمة هللا علیه -هذا �المه. الشیخ
ال: هذا مشكاة، وقما عّلق على هذه الجملة، وُسئل عنها في مقابلة مع مجلة ال -رحمة هللا علیه -�التدر�ج، الشیخ ابن �از

الكالم لیس �صحیح، بل هو قول المرجئة، �قول هذا قول المرجئة. والصواب أن جنس العمل شرٌط في الصحة �ما قال 
 ؟ماذار�ن؟ أم إن العمل شرط  :شیخ اإلسالم. �عني ما هو مفرداته، جنسه شرط في الصحة، لكن هل نقول

 طالب:...
 أو خارج الماهیة؟الكالم على العمل هل هو داخل الماهیة 

 طالب:...
 ي قرأناه في الدرس الماضي.ا �الم ابن القیم الذمّر علین

 طالب:...
 ین هو؟أ
 هو؟ما  

 طالب:...
 في أي �تاب؟

 طالب:...
 ین؟أ

 طالب:...
؟ ، قال: وما علقت-رحمة هللا علیه -وُنِقل هنا من غیر تحر�ر هذا �الم الشیخ ،المقصود أن ما نسبه ابن حجر للسلف

ئل ماذا ما علقت على فتح الباري؟ لماذا لم �علق الشیخ على فتح الباري؟ قال: التعلیق من أر�عین سنة، وهذه المسال
 ا،لی� تحلی اشرحً  ، المتون ُتشرحاألن المطوالت ُتَمر إمرارً  ؛الدقائق التي تمّر في الكتب المطولة الذي ال ُتشرح شرًحا تحلیالً 

 أن نفال �فوت شيء، إال على ما ُجبل علیه البشر هذا شيء آخر، لكن ما �مك ،ات األلفاظو�نظر في األلفاظ بدقة ومحترز 
إلنسان لمثل ، وال �مكن أن ینتبه اامطوالت هذه ُتَمر إمرارً هي  لكن الكتب التي ،تفوت عبارة أو جملة أو �لمة إال ُمحلَّلة

شي، قرؤونها وتم�أخر فانتبه الناس، و�ال �انوا �قرؤونها وتمشي، فكُثر الكالم فیها في الوقت المت ،هذه الدقائق إال إذا ُأثیرت
في مذهب  ودخل �ثیٌر من الناس ،في فتح الباري ما أحد یناقش مثل هذه العبارة، وماشیة، لكن لما أثیرت وُ�ني علیها لوازم

ن �از للشیخ اب اما تجد تعلیقً ون مثل هذا الكالم احتیج إلى تحر�ر المسائل، ولذلك دوصاروا یرد ،وهو ال �شعر ،المرجئة
 لكم.ه ي قلتع مجلة المشكاة هذا الذبینما �المه م ،على هذه المسألة

 طالب:...
 مثل هذا الكالم یؤتى �ه في مقابلة المعتزلة والخوارج. ،ال ال

 طالب:...
 .، والفارق بینهم و�ین السلف أنهم جعلوا األعمال شرًطا في صحتهانظرمعروف معروف، هم قالوا، 

 طالب:...
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ما یبین أن جنس العمل شرط، شرط صحة، ال بد من التفصیل، جنس  هوالسلف جعلوها شرًطا في �ماله. لكن ما فی
 ، لكن �قیةن �قول �كفر تار�ها أنها شرط صحةشك أن مفردات العمل ال سیما مثًال الصالة عند م هالعمل، �عني ما فی

 ،ةألنها متفاوت ؛الواجبة من الكمال الواجب و�عضها من الكمال المستحباألعمال التي ال ُ�كفَّر صاحبها من الشروط 
دقة  �عني تصورها ال بد من انتباه، �الم شیخ اإلسالم في �تاب اإل�مان �حتاج إلى شيء من ،والمسألة تراها معضلة

 كثیر من الطالب �قرؤون مرة ومرتین وما �خرج بنتیجة.فالفهم، و�ال 
 فمن ،رار فقطله �ما قلنا �النظر إلى ما عند هللا تعالى، أما �النظر إلى ما عندنا فاإل�مان هو اإلقوهذا �له وهذا ��قول:  

ن �ان ولم ُ�حَكم علیه �كفر إال إن اقترن �ه فعل یدل على �فره �السجود لصنم، فإ ،أقر أجر�ت علیه األحكام في الدنیا
ماله، فبالنظر إلى إقراره ومن نفى عنه اإل�مان فبالنظر إلى � الفعل ال یدل على الكفر �الفسق فمن أطلق علیه اإل�مان
اسطة ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقیقته، وأثبتت المعتزلة الو  ،ومن أطلق علیه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر

 فقالوا: الفاسق ال مؤمن وال �افر. 
ما ذ�ر ل�الم ابن أبي العز هنا،  انظر، لكن وسنراه قر�ًباص. وأما المقام الثاني فذهب السلف إلى أن اإل�مان یز�د و�نق

بنا إلى وذهب �ثیر من أصحا :القول األول في المسألة وأنه تصدیٌق �اللسان �الجنان و�قرار �اللسان وعمل �األر�ان و�قول
هذا أصل  ن والتصدیق �الجنانما ذ�ره الطحاوي، أصحا�ه من؟ الحنفیة أنه اإلقرار �اللسان والتصدیق �الجنان. إقرار �اللسا

ا ي، �عني إنمإن اإلقرار �اللسان ر�ٌن زائٌد لیس �أصلي، اإلقرار �اللسان ر�ٌن زائٌد لیس �أصل :هذا اإل�مان. ومنهم من �قول
حیًحا صاعتقاًدا  دواعتق ،و�ال فلو وقر اإل�مان �قلبه »ال إله إال هللا :أمرت أن أقاتل الناس حتى �قولوا«ُ�طَلب لحقن الدم 

جازًما ولم ینطق على هذا القول فإن إ�مانه صحیح، لكن حقن الدم إنما یترتب على النطق. قال: و�لى هذا ذهب أبو 
 .-رحمه هللا-منصور الماتر�دي 

هل و . عّلق على هذا من عمدة القاري �قول: اختلفوا في اإلقرار �اللسان -رضي هللا عنه-وُ�روى عن أبي حنیفة  :�قول 
�مان أم شرط له في حق إجراء األحكام، قال �عضهم: هو شرط لذلك. وذ�رنا القصة التي حصلت لمن وقر هو ر�ن اإل

ه وأن ،لیعلن إسالمه على ید شیخ، فاعتذر الشیخ �أن الوقت قد ضاق ؛اإل�مان في قلبه من النصارى، وذهب هو وزمیل له
نده فإذا هناك إطالق نار، فذهب ضحیة ُقِتل. �عد الصالة، خرجوا من ع :�قي ر�ع ساعة على صالة الظهر، وقال

ملة ُ�عامل معا و�سألون قلنا: ما دام ما أقر وال شهد أن ال إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا فمعاملته في الظاهر ال شك أنه
عند في جمیع ما جاء �ه من  -صلى هللا علیه وسلم-النصارى. قال �عضهم: هو شرط لذلك حتى إن من صدق الرسول 

 هللا فهو مؤمن فیما بینه و�ین هللا تعالى و�ن لم �قر بلسانه.
 طالب:...

 ..قال النسفي
 طالب:...

وأنه  ،-جل وعال-وفرعون و�بلیس. لكن هل اعتقادهم صحیح؟ على ضوء ما جاءت �ه الرسل أو هو مجرد معرفة �اهلل 
 لكنه ال �ستحق العبادة عندهم؟ قد. ،موجود

 طالب:...
 ؟ماذا

 ..طالب:.
 أبو طالب �الرسالة الخاصة.

 طالب:...
صّح و�لیه ذهب األشعري في أ ،�الرسالة الخاصة، أما أولئك �الر�و�یة العامة. قال النسفي: وهو المروي عن أبي حنیفة

لكنه لیس �أصلي له �التصدیق، بل هو ر�ن زائد،  ،وهو قول أبي منصور الماتر�دي، قال �عضهم: هو ر�ن ،الروایتین
 سقط حالة اإلكراه والعجز. هذا من عمدة القاري.ولهذا �
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لون �أنهم لكن �قو  ،فالمنافقون عندهم مؤمنون �املو اإل�مان ،قال: وذهب الكرامیة إلى أن اإل�مان هو اإلقرار �اللسان فقط 
ء أحد رؤوساوقولهم ظاهر الفساد. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسین الصالحي  ،�ستحقون الوعید الذي أوعدهم هللا �ه

ظهر فساًدا القدر�ة إلى أن اإل�مان هو المعرفة �القلب. �عني فرق بین التصدیق �القلب ومجرد المعرفة �القلب، وهذا القول أ
ولم  -علیهما الصالة والسالم -فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون  ،مما قبله. فإن الزمه أن فرعون وقومه �انوا مؤمنین

ُؤَالءِ  َأنَزلَ  َما َعِلْمتَ  َلَقدْ  {َقالَ سى لفرعون: یؤمنوا بهما. ولهذا قال مو  رة اإلسراء: َ�َصاِئَر}[سو  ضِ َواْألَرْ  َماَواتِ السَّ  َربُّ  ِإالَّ  هَٰ
، ]١٤ورة النمل: [ساْلُمْفِسِدیَن} ةُ َعاِقبَ  َ�انَ  فَ َ�یْ  َفانُظْر  َوُعُلو�ا ُظْلًما َأنُفُسُهمْ  َواْسَتْیَقَنْتَها ِبَها {َوَجَحُدواقال تعالى: و  ،]١٠٢

ه معادین بل �افر�ن � ،�ما �عرفون أبناءهم، ولم �كونوا مؤمنین �ه -صلى هللا علیه وسلم-وأهل الكتاب �انوا �عرفون النبي 
 فإنه قال: ،عنده �كون مؤمًنا ، و�ذلك أبو طالبله
 من خیر أد�ان البر�ة دیًنا           ولقد علمُت �أن دین محمدٍ  
 لوجدتني سمًحا بذاك مبیًنا         حذار مسبٍة لوال المالمة أو  
 مِ َیوْ  ِإَلى يَفَأْنِظْرنِ  َرِبّ  {َقالَ بل هو عارف �ه،  ،فإنه لم �جهل ر�ه ،بل إبلیس �كون عند الجهم مؤمًنا �امل اإل�مان 

َأْجَمِعیَن}[سورة  ألْغِوَ�نَُّهمْ  ِتكَ ِبِعزَّ {فَ  قال:و  ،]٣٩َأْغَوْ�َتِني}[سورة الحجر:  ِ�َما َرِبّ  {َقالَ و، ]٣٦ُیْبَعُثوَن}[سورة الحجر: 
إنه فوالكفر عند الجهم هو الجهل �الرب تعالى، وال أحد أجهل منه بر�ه، وال أحد أجهل منه بر�ه �عني الجهم.  ،]٨٠ص: 

 وسلب عنه جمیع صفاته، وال جهل أكبر من هذا فیكون �افًرا �شهادته على نفسه. ،جعله الوجود المطلق
مرأة �البدهیات التي �عرفها عوام المسلمین، فقد ُسئل عن ا لباري في أول �تاب التوحید ذ�ر عن الجهم جهًال في فتح ا 

ي القضا�ا نعم ف ،ُطلَِّقت قبل الدخول فقال: تعتد أر�عة أشهر وعشًرا. �عني مثل هؤالء دخولهم في القضا�ا العلمیة الدقیقة
جل -قضا�ا وهذا واقعهم، هل هو وعلى حد زعمهم أنه مما �قر�هم إلى هللا العلمیة الدقیقة، عند دخولهم في مثل هذه ال

وهذا جهلهم، �عني تجد �عض الناس �كتب  ،و�نصرون ما یرون الحق، هذا مقامهم ،وأنه �حٌث عن الحق والعلم ،-وعال
ه اللیلة عرفها، �عني ما أشبما �فعن مسائل الطهارة  هوتسأل ،في قضا�ا األمة العامة التي فیها النصوص والقواعد الشرعیة

 �البارحة.
 وال �عرف ما جاء فیها ،�عني شخص ال �حسن صالته ،هذا یبین أن النفوس فیها أشیاء، ودخولهم في مثل هذه القضا�ا 

لو فال من النصوص، ومع ذلك یدخل في مسائل علمیة دقیقة، ولكنهم الذین یتتبعون المتشا�ه، الذین سمى هللا فاحذروهم. و�
 -نيف شخص �علم، و�نصر ما یراه الحق، یالم إذا أخطأ؟ ما یالم، �عني فرٌق بین أن �كتب في الحجاب الشیخ األلباُعرِ 

ن وله ید و�اع في العلم، و�ین من �كتب ع ،، والذي نعتقده أنه ینصر ما یراه الحق، ومن أهل العلم-رحمة هللا علیه
 ن �عید. فرق بین هذا وهذا.الحجاب ممن ال حظ له في العلم ال من قر�ب وال م

ال و ال شك أنه یر�د أن �صل إلى هدف. فیكون �افًرا �شهادته على نفسه، �قول:  والجهم لما یدخل في هذه األمور، وهف 
ن هذه المذاهب و�ین هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصیل وقیود أعرضت عن جهل أكبر من هذا، جهل الجهم، و�یأجهل وال 

ن إما �ر هذه المذاهب أبو المعین النفسي في تبصرة األدلة وغیرها، وحاصل الكل یرجع إلى أن اإل�ماوذ ،ذ�رها اختصاًرا
 -رحمهم هللا -أن �كون ما �قوم �القلب واللسان وسائر الجوارح، �ما ذهب إلیه جمهور السلف من األئمة الثالثة وغیرهم

م وحده  ، أو �اللسان-رحمهم هللا -حاوي عن أبي حنیفة وأصحا�هأو �القلب واللسان دون الجوارح، �ما ذ�ره الط ،كما تقدَّ
م ذ�ره عن الكرامیة  الماتر�دي، وهو إما المعرفة �ما قال الجهم أو التصدیق �ما قاله أبو منصور ،أو �القلب وحده ،كما تقدَّ

  وفساد قول الكرامیة والجهم بن صفوان ظاهر.
نَّة اختالٌف صوري. واالختالف نأتي إلى ما جاء في السؤال قال: واالختالف ب ین أبي حنیفة واألئمة الباقین من أهل السُّ

نَّة اختالٌف صوري  فإن �ون أعمال الجوارح الزمة إل�مان القلب، أو جزًءا من  ،بین أبي حنیفة واألئمة الباقین من أهل السُّ
یئة هللا إن شاء عذ�ه و�ن شاء عفا عنه، بل هو في مش ،اإل�مان مع االتفاق على أن مرتكب الكبیرة ال �خرج من اإل�مان

نزاٌع لفظي، ال یترتب علیه فساد اعتقاد، والقائلون بتكفیر تارك الصالة ضموا إلى هذا األصل أدلة أخرى و�ال فقد نفى النبي 
م هب، ولم یوجب ذلك زوال اسم اإل�مان عنهلزاني والسارق وشارب الخمر والمنتاإل�مان عن ا -صلى هللا علیه وسلم-
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نَّة أن هللا تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني �القلب �القول التصدیق �القلب  �الكلیة اتفاًقا، وال خالف بین أهل السُّ
واإلقرار �اللسان، وهذا الذي �عنى �ه عند إطالق قولهم: اإل�مان قول وعمل، لكن هذا المطلوب من العباد هل �شمله اسم 

ق علیه ما و�ن ُأطلِ  ،هما؟ وهو القول وحده والعمل مغایر له، ال �شمله اسم اإل�مان عند إفراده �الذ�راإل�مان أم اإل�مان أحد
 نزاع.كان مجاًزا؟ هذا محل 

ین في الكالم نحتاجه؛ ألن النزاع في هذه المسألة لیس مع قوم مبتدعة مغرق وهذا -وقد أجمعوا على أنه لو صدَّق �قلبه 
نَّةمن ناس محسو  بلاالبتداع،  صل حإمام من أئمة المسلمین �سمیه المسلمون اإلمام األعظم، �عني  ،�ین على أهل السُّ

�شيء  ، فال بد مع التعامل معهلكن اآلن أتباعه �مكن نصف األمة ،التشدید علیه في بدا�ة نشأة البدع في �تب المتقدمین
 ارى. فیه وال �مارى وال ید ما �حفظ له مكانته مع بیان الحق وال �جاملم

د ا حتى �من في ذلك الحنفیة، وقوامتنع عن العمل �جوارحه أجمعو  ،وأقر بلسانه ،جمعوا على أنه لو صّدق �قلبهوقد أ
ف وامتنع عن العمل �جوارحه أنه عاٍص هلل ورسوله، مستحق الوعید �خال ،وأقر بلسانه ،جمعوا على أنه لو صّدق �قلبهأ

جئة الفقهاء معه معصیة، �ما أنه ال ینفع مع الكفر طاعة، �عني بیننا التفر�ق بین مر الجهمیة الغالة أبًدا، اإل�مان ال �ضر 
نَّة الذین اشترطوا العمل نوع من المرجئة هذا الجنس العمل لصحة اإل�مان من وجه، والفرق بین هؤالء  ،وجمهور أهل السُّ

مهور جو�خالفونهم من وجه، �شابهون  ،هم من وجههم مرجئة الفقهاء و�ین المرجئة الغالة من وجه. �شابهون نیالمرجئة الذ
نَّة من وجه  ، و�خالفونهم من وجه.أهل السُّ

حق وامتنع عن العمل �جوارحه أنه عاٍص هلل ورسوله، مست ،وأقر بلسانه ،هنا قال: وقد أجمعوا على أنه لو صدق �قلبه 
ن األعمال غیر داخلة في مسمى إ :ن �قولفیم ،ن األعمال غیر داخلة في مسمى اإل�مانإ :للوعید، لكن فیمن �قول

إ�مان �، بل قال: -رضي هللا عنهما-اإل�مان من قال لما �ان اإل�مان شیًئا واحًدا فإ�ماني �إ�مان أبي �كر الصدیق وعمر 
ر ، وهذا غلو. �عني نظیر من �سوي بین المبصر�ن، و�ین التجا-السالم علیهما -األنبیاء والمرسلین وجبر�ل ومیكائیل

هم مفاوز، فقیر؟ اتفقوا في أصل الغنى، لكن بینأم غني  اي �ملك ملیارً ن الذلك ،فقیر؟ غنيأم غني  اثًال، من �ملك ملیونً م
ذا ال شك هلكن الذي �قرأ الحروف الدقیقة البعیدة  ،بینهم مفاوز، الذي �قرأ الكتب �النظارة الكبیرة و�ذا مبصر لیس �أعمى

وأنه �جوز أن یرى أعمى الصین �قة  ،ونا مما �قوله األشعر�ة في مسألة األسبابأنهم �شتر�ون في أصل الصفة، دع
عندهم و  ،األندلس، هذا �الم ال نلتفت إلیه؛ ألنه مخالف للعقل والنقل، وتعجب أن �قول مثل هذا الكالم أناس عندهم ذ�اء

صى المشرق وأقصى المغرب، والبق ین؟ أقأ�جوز أن یرى أعمى الصین �قة األندلس.  :�قول ،شيء من الدقة والتحر�ر
 صغار البعوض وهذا أعمى! 

قول �هللا ن�عني ما هو �إلزام، في �تبهم موجود، �الحرف، �عني �المهم هذا ال یدخل فیما نحن فیه، ما  ،�هللا �الحرف قالوه
 .هذا أعمى ودخل مع المبصر�ن ال، هذا ال شأن لنا �ه

ال الذي ، وهذا غلٌو منه، فإن الكفر هذا المث-علیهما السالم -ن وجبر�ل ومیكال�إ�مان األنبیاء والمرسلی :قال: بل قال 
 ،وال شك أن البصراء �ختلفون في قوة البصر وضعفه ،ذ�ره المؤلف الشارح، فإن الكفر مع اإل�مان �العمى مع البصر

ومن یرى الخط الثخین دون الرفیع إال بزجاجة ونحوها. زجاجة �عني نظارة. هذا في القرن  ،فمنهم األخفش واألعشى
ي عند أهل یرون بها مثل الذأو �شافات  الثامن. �قول هذا الكالم في القرن الثامن عادي عندهم نظارات مثًال 

 ن یرى عن قرب زائًدا على العادةالمخطوطات، لكنه �قول: ومن یرى الخط الثخین دون الرفیع إال بزجاجة ونحوها، وم
 .وآخر �ضده

 ،�عني الطحاوي: وأهله في أصله سواء. �شیر إلى أن التساوي إنما هو في أصله -رحمه هللا-ولهذا �هللا أعلم قال الشیخ  
م جمیل، اآلن وال یلزم منه التساوي من �ل وجه، بل تفاوت نور ال إله إال هللا في قلوب أهلها ال �حصیه إال هللا تعالى، �ال

شیخ اإلسالم عالم،  :وفالن عالم، و�ینهما في العلم مثل ما بین السماء والـأرض، �عني تقول ،فالن عالم :تستطیع أن تقول
و�ینهما  ،إنه إمام :إنه إمام، و�قال عن غیره :و�قال عن فالن ،عالم :وتقول لفالن من الناس أما في وقته أو قبله أو �عده

الذي  -رحمة هللا علیه -لكنهم �شتر�ون في القدر المشترك من العلم، اآلن علم شیخ اإلسالم ،الكبیرمن التفاوت الشيء 



 
 

 
 
 

٧  
 

^=fiÍà’ÿ^=Ñgƒ=ÅÎêÿ^=Ïÿ_≈‹¶4ò=٧ 

سئل عنه الشیخ محمد رشید رضا في فتاو�ه قال السائل: هل شیخ اإلسالم ابن  ،ورد �ه على الطوائف ،أظهره في �تبه
�إحراج؟ إحراج، فجاء �جواٍب یرضي جمیع  لیسأم راج أو األئمة األر�عة أعلم منه؟ إح ،تیمیة أعلم من األئمة األر�عة

فلهم الفضل علیه، وإلحاطته �ما �تبه األئمة  ،األطراف، قال: شیخ اإلسالم تخّرج على �تب األئمة األر�عة و�تب أصحابهم
اإلسالم أعلم من إن شیخ  :ألحد من أتباع المذاهب أحد تقول هاألر�عة و�تبه أصحابهم فیفوقهم من هذه الحیثیة. و�ال ما فی

 من �ذا... أبي حنیفة وأعلم من مالك أو أعلم
ب �عني من الصحا�ة والتا�عین ومن �عدهم ومن قر  ،لكن یبقى شيء ال بد من التنبه له، وأن أئمة السلف �ختلف وضعهم 

ن من له ماآلن تجد منهم، ما �قاسون �كثرة الكالم، علمهم ال �قاس �كثرة الكالم، نعم تجد الواحد من أوساط المتعلمین 
ا، �عضهم بلغت مؤلفاته وما زال طالب علم إلى حد المائة ا�ثیرً  ائً تجد له شیالعلم المنشور والمسجل   أومالك تجد ل ،جد�

ا جالسبب؟ السبب أن علم السلف مختصٌر  مالغیرهم حتى أحمد والشافعي ال تجد لهم مثل هذه المؤلفات،  أوألبي حنیفة  د�
وائد فالمجلد فیه ، و ام الخلف �ثیر، الشيء الذي �عبر عنه السلف �كلمة أو جملة، �كتب فیه الخلف مجلدً وعل ،قلیل مبارك

ا، لكن هات �تب المعاصر�ن الت  ،إلى آخره تلخصه �جملة، أو تقرؤه من أوله ا�بیرً  اتجد �تا�ً  ،ي �سمونها الفكر�ةكثیرة جد�
 .كت؟ ال شيءمس ذالكن ما ،�هللا �تاب جید :وفي النها�ة تقول

 في فضل علم السلف على الخلف قال: ومن فّضل عالًما على آخر �كثرة �المه فقد أزرى  -رحمه هللا -الحافظ ابن رجب 
حمة ر  -�سلف هذه األمة. السلف �عجبني أو ال �عجبني أو أكره �ذا، لكن مبارك، اآلن لو قارنت بین فتاوى الشیخ ابن �از

طراد �عني أهل االست ،العلم وتقر�ر الشیخ على المسائل العلمیة وتقر�رنا نحن وغیرنا وفتاوى غیره من أهل -هللا علیه
 .و�ذا تجد �الم الشیخ جملة من عنده، مدعمة بدلیل مثل الشمس، خالص ،والتطو�ل

ین ث، ونحن نجلس ثالاأر�عین حدیثً  ،في الدرس الواحد �شرح ثالثین: الشیخ ابن �از �ثیر من الطالب یلوموننا �قولون  
هذا،  فرق بین من �أتي إلى الشیخ یر�د علم الشیخ، ما یر�د غیر ،�ا إخوان :الجادة، قلت نحن لسنا علىفي حدیث!  ادرسً 

علم، فرق نقولنا عن أهل ال یر�دعلمنا،  یر�دعلمنا؟ ما  یر�دعندنا  �أتيي أو حرام، لكن الذحالل  :ن الشیخ قال له�عني أ
 .بین هذا وهذا

حد ل منزلة ومرتبة �حیث �قتنع الناس �كالمه من غیر استطراد وتطو�ل وتنظیر واستدالل، ما أوصل الوااإلنسان ما وص 
  إلى هذه المرتبة.

ما  ، نحنإخوان: وأهله في أصله سواء. �ا -رحمه هللا-قال الشیخ  -�هللا أعلم-على �ل حال نعود إلى ما قاله: ولهذا  
سائل ل الم�ثیرة في شرح �اب �قدر ما یهمنا أن نفهم؛ ألن هذه المسألة من ُعَض  اأو نأخذ دروسً  ،یهمنا أن �طول الكالم

وهذا الباب رأس مال، ما هو مكسب، أصل األصول هذا، الذي هو اإل�مان الذي ال �صح أي عمل بدونه، وأهله في أصله 
 ،ما أنهم یتساوون في أصل العلوال یلزم منه التساوي من �ل وجه، ذ�رن ،سواء �شیر إلى أن التساوي إنما هو في أصله

یارات وهذا عنده ملیار أو عشرة مل ،غني، لكن هذا عنده ملیون  :�ل منهم �قال له ،و�ینهم مفاوز، یتساوون في أصل الغنى
 .ن، هم في أصل الوصف سواء، یبقى التفاوت الكبیرو أو عشر 

شمس، فمن في قلبه �ال ا تعالى، فمن الناس من نورهقال: بل تفاوت نور ال إله إال هللا في قلوب أهلها ال �حصیه إال هللا 
وآخر �المشعل العظیم، وآخر �السراج  ،ومنهم من نورها في قلبه �الكو�ب الدري  ،الناس من نورها في قلبه �الشمس

ا في وآخر �السراج الضعیف، ولهذا تظهر األنوار یوم القیامة �أ�مانهم و�ین أیدیهم على هذا المقدار، �حسب م ،المضيء
قلو�هم من نور أحرق من الشبهات والشهوات �حسب قوته �حیث إنه ر�ما وصل إلى حاٍل ال �صادف شهوة وال شبهة وال 

رست �الرجوم من �ل سارق، ومن عرف هذا عرف فسماء إ�مانه قد حُ  ،ذنًبا إال أحرقه، وهذه حال الصادق في توحیده
لكن . »عالىال إله إال هللا یبتغي بذلك وجه هللا ت« :م على النار من قالإن هللا حر  -صلى هللا علیه وسلم-معنى قول النبي 

مجرد  أمال إله إال هللا یبتغي بذلك وجه هللا تعالى هل من عالمة صدقه في ابتغاء وجه هللا العمل �مقتضاها  :الذي قال
ین أالتقوى ها هنا،  :اجبات و�قولو�ترك الو  ،یرتكب المنكراتفیتذرع �عض الناس  :قولها؟ ما �مكن، �عني مثل ما �قال

 التقوى؟
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التقوى؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، أنت تحیل إلى معدوم، ما دام تترك  ماها هنا؟  :تقول حتىتعرف التقوى  
ء؛ ألن ما هالماء ها هنا، ما فی :أنت أحلت إلى معدوم، �عني �ما لو في یدك إناء فارغ وتقولفوتترك الواجبات  ،المحرمات

 ؛هذه ه الدعوى مقرونة �ما �كذبها، التقوى لها حقیقة، حقیقتها عند أهل العلم فعل الواجبات وترك المحرمات، هل حققهذ
فارغ  : ها هنا؟ مثل ما قلنا الكوبفكیف �قول ،و�ترك الواجبات ،كب المحرماتتر جد عنده شيء من التقوى؟ ما دام یألنه و 

 الماء ها هنا نفس الشيء.وهو �قول: 
 :...طالب

 ال یدخل«وعرف معنى قوله:  ،»إن هللا حرم على النار«: -علیه الصالة والسالم-وقوله: �عني عرف معنى قول النبي 
 �عضهم وما جاء من هذا النوع من األحادیث التي أشكلت على �ثیر من الناس حتى ظنها »ال إله إال هللا :النار من قال

ل �عضهم الدخو  ،لنواهيوظنها �عضهم قبل ورود األوامر وا ،منسوخة ل وحملها �عضهم على نار المشر�ین والكفار، وأوَّ
لم �جعل ذلك حاصًال �مجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم  -صلوات هللا علیه -�الخلود ونحو ذلك، والشارع

ن األسفل من النار، فإ�االضطرار من دین اإلسالم، فإن المنافقین �قولونها �ألسنتهم، وهم تحت الجاحدین في الدرك 
ي األعمال ال تتفاضل �صورها، وعددها، و�نما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، �قول: وتأمل حدیث البطاقة التي توضع ف

 ُ�فة؟ ِ�فة �الكسر؟أم ِكفٍة و�قابلها ِ�فة 
 طالب:...
 طالب:...

ا ِ�فة بینم ،ُ�فة الثوب :ُ�فة، هذا �قال له إجماع. �قولون: �ل مستدیر ِ�فة، و�ل مستطیل ،قلعلى �ل حال، هذا أخذ �األ
 .المیزان �الكسر

 ،طاقة�ل سجٍل منها مد البصر، فتثقل الب ،و�قابلها تسعة وتسعون سجالً  ،�قول: وتأمل حدیث البطاقة التي توضع في �فة 
م لنار، وتأمل ما قاو�ثیر منهم یدخل ا ،وتطیش السجالت، فال �عذب صاحبها. ومعلوم أن �ل موحد له مثل هذه البطاقة

ن جعل أ�قلب قاتل المائة من حقائق اإل�مان التي لم تشغله عند السیاق عن السیر إلى القر�ة، وحملته وهو في تلك الحال 
ة ینوء �صدره وهو �عالج سكرات الموت. وتأمل ما قام �قلب البغي من اإل�مان حین نزعت موقها وسقت الكلب من الر�یَّ 

ینهم من لعقل أ�ًضا فإنه �قبل التفاضل وأهله في أصله سواء. �عني تجمع لك عشرة، �لهم عقالء، لكن بفُغِفر لها، وهكذا ا
 أرجح وأرزن من عقل فالن وهكذا. اوت الشيء الكثیر، �عني عقل فالنالتف

  طالب:...
 -والسالم علیه الصالة-النبي رآهم  منال إله إال هللا؟  :ما قال ،وألنه سرق �عني ،ألنه زنى ؛، وهل یدخلون النار دولةنعم

لقرطبي على معاصیهم؟ على معاصیهم. ولذلك �قرر اأم ال إله إال هللا؟ هم �عذبون على �فرهم  :في حدیث اإلسراء ما قالوا
قوم لوط فا على المعاصي ال على الشرك، سا�قة إنما ُعذِّبت عذاً�ا جماعی� في تفسیره في أول تفسیر سورة هود أن األمم ال

�ًضا فإنه أعلى اللواط؟ وهكذا قس علیها جمیع األمور. وذ�ر أمثلة. وهكذا العقل أم ؟ عذِّبوا على الشرك ماذابوا على ُعذِّ 
ا و�عضهم أعقل من �عض. اآلن الشارح حینم ،وون في أنهم عقالء غیر مجانینا�قبل التفاضل وأهله في أصله سواء، متس

�ه جد� ب مذهبه إا أو ُ�قرِّ �قول مثل هذا الكالم َ�قُرب جد�  نة، �قرِّ بب في ح نعم، والس�صرِّ أن ما �قي إال  ،الى مذهب أهل السُّ
ثة، لماذا ذلك أن له عنا�ة �كتب شیخ اإلسالم وابن القیم، عنا�ة فائقة وابن رجب، وأكثر ما فیه مأخوذ من �تب هؤالء الثال

 ال ُ�صرِّح إذا نقل عنهم؟
 طالب:...

ح �أسمائهم؛ ألنه ُوِجد في زمن ُتحَرق فیه �تبهم، ُتحَرق فیه �تبهم، فأراد أن �ستفید منهم نعم ظروف اقتضت أال ُ�صرِّ 
تبع ابن ا ی�هللا تا�ع البن تیمیة وتا�ع لفالن أو، ما یتوقع أن حنفی�  :و�حفظ علمهم بهذه الطر�قة، الرجل حنفي، ما �قال

ترتیب مسند اإلمام أحمد على صحیح البخاري البن عروة حفظ  تیمیة، ولذلك ُحِفظ هذا الكتاب، أ�ًضا الكواكب الدراري في
كتب شیخ اإلسالم وابن القیم المطوالت والمختصرات؛ ألنه ُوِجد في زمن ُتحَرق فیه وُتتَلف فیه �تب شیخ اإلسالم وابن 
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 ،ُ�عَمل علیه، ُ�عمل�قع في ثالثمائة مجلد لو طبع، واآلن  أن فعمد إلى حفظها في هذا الكتاب الكبیر الذي �مكن ،القیم
 قر�ب من الثلثین. ،�قارب على النها�ة الموجود منه، والموجود أكثر من النصف

دیث المقصود أنه �أتي إلى مسألة أشار إلیها حدیث، فیشرح الحدیث �اختصار أو مسألة في التوسل مثًال یتكلم على الح 
ه نإمن ألفه من أول �لمة إلى آخر �لمة حتى  ،والوسیلةثم یورد �تاب شیخ اإلسالم قاعدة جلیلة في التوسل  ،�اختصار

 أدخل المطوالت.
 طالب:...

 ین؟أ
 طالب:...

 لكن الكتب معروفة، وحتى لو نسب في �تاب �بیر مثل هذا قد ال یوقف على االسم؛ ألن الناس ما ،نسبة ظاهرة أرى ما 
اإلثبات، �وأحیاًنا �كون  ، �الحذف �ما هنا،ترو�ج الحق، لللترو�ج اهم �قاعدین �قرؤون الكتاب �له، المقصود أن هناك طرقً 

نة والجماعة ومن مجتمٍع فیه مبتدعة �كثرة، فتفرح �مثل هذا الكتاب؛ ألنك تقف لك لو  على �تاب، على عقیدة أهل السُّ
ا من �قرؤوا ما ینتظرون إلى أ ،أرسلت لهم من �تب شیخ اإلسالم وابن القیم وأئمة الدعوة مصنفین ومنتهین تحرق فوًرا

�ؤثر و وترسله إلیهم، �ستفیدون منه،  ،لكن تجد من قومهم ومن جلدتهم من �كتب في العقیدة الصحیحة تفرح �مثل هذا ،فیها
رو�ًجا ًنا �كون توأحیا ،وأحیاًنا �كون �اإلثبات، وأحیاًنا �كون ترو�ًجا للحق ،فیهم الحق، أحیاًنا �كون الترو�ج �الحذف �ما هنا

 من أجل أن یروج الكتاب، إذا �ان في مجتمع ال یروج إال بذ�ر �عض المسائل أو ؛ًنا �غتفر �عض الشيءللباطل، أحیا
لماذا الشو�اني والصنعاني یذ�رون  -وهذا �كثر السؤال عنه -�عض األشخاص المقدمین عند هؤالء، �عني �قول القائل

 الهادو�ة أكثر من اإلمام أحمد؟
هذه أمور و تروج �تبهم؟ ما تروج،  ، هلسكان الیمن في وقتهم هادو�ة، لو ما ذ�روا الهادو�ة هم عاشوا في بیئة ز�د�ة وُجلّ  

روِّج لكن الذي ال �غتفر �أي حاٍل من األحوال مثل صنیع الفیروزآ�ادي صاحب القاموس، شرح البخاري وأراد أن یُ  ،مغتفرة
ة، سیئة الكفر�یمن، فأراد أن ُیروِّج الكتاب بهذه المقالة الالشرح �مقالة ابن عر�ي، وحدة الوجود؛ ألنها راجت في وقته في ال

 وحدة الوجود، فصار ینقل �الصفحات �العشرات، بل المئات من �تاب الفتوحات والفصوص، �مكن أن ُیروَّج لكتاب �مثل
 لعلهلوا ولو �ُمل قا هذه الطر�قة؟ ما �مكن، وال ُ�قَبل مثل هذا �حال، ونجز منه عشرون مجلدة �بار في قسم العبادات فقط،

 ال؟ نسخة المؤلف أتت علیها األرضة من أولها إلى آخرها ما �قي والأم . لكن هل یوجد منه نسخ ا�صیر خمسین �بارً 
 افاظً �مكن أن یتوقع أن �حلل أل ،ورقة، والحمد هلل. ما �قي من الكتاب وال ورقة، الفیروزآ�ادي صاحب القاموس له شهرة

 لكن الحمد هلل أنه تلف.  ،في هذا الباب و�مكن أن �فید ،لغو�ة
  طالب:...

ة الظاهر أنه فیه شوب تأثر، فیه شوب تأثر، ولذلك لو تنظر في شرح الطحاو�ة المطبوعة اآلن مطبوعة ثالث ،�هللا ال
تكلمون عن یما حینله تأثره، عندك اآلن المفسرون  ون �الم الطحاوي إلى غیر هذا، �لٌّ ، یوجها�بیرً  اوأر�عة لغیره تجد فرقً 

ء أم وهذا سّیره مذهبه العقدي أو الفقهي شا ،وهذا یوجه على حسب ما فهم ،وهذا له مشرب ،آ�ة واحدة، تجد هذا له مشرب
أبى، وذاك سّیره إلى جهة أخرى، فال شك أن التأثر �المذاهب سواء �انت أصلیة أو فرعیة و�الشیوخ و�ذا غالب شاء 

 .�عقله اإلنسان أو أبى، عقل ذلك أو لم
هو  �قول: و�ذلك اإل�جاب والتحر�م فیكون إ�جاٌب دون إ�جاب، وتحر�م دون تحر�م، إ�جاب دون إ�جاب، إ�جاب الصالة ما 

مثل إ�جاب الجماعة في الصالة، فرق بین هذا وهذا، و��جاب غسل الجنا�ة لیس مثل إ�جاب غسل الجمعة عند من �قول 
ا.�ه، وستر العورة في الصالة لیس مثل إ�ج  اب ستر المنكب، واألمثلة على هذا �ثیرة جد�

 طالب:...
مس، مثل إ�جاب الجماعة لهذه الصلوات أو مثل إ�جاب صالة العید عند من ضح حتى عندنا، إ�جاب الصلوات الخال، وا

یح، و�ن هذا هو الصح ،فیكون إ�جاب دون إ�جاب وتحر�م دون تحر�م ،�قول بها؟ ال، فرق �بیر. و�ذلك اإل�جاب والتحر�م
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كان �عضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب، وأما ز�ادة اإل�مان من جهة اإلجمال والتفصیل فمعلوٌم أنه ال �جب في أول 
صلى هللا علیه -األمر ما وجب �عد نزول القرآن �له، وال �جب على �ل أحد من اإل�مان المفّصل مما أخبر �ه الرسول 

لما دّرس  -رحمة هللا علیه -في حق النجاشي وأمثاله. الشیخ عبد الرزاق عفیفي �ما ،ما �جب على من بلغه خبره -وسلم
وأرجعها إلى �تب شیخ اإلسالم وابن القیم وابن رجب، أظن موجودة التوثیقات في مقّدمة طبعة  ،الطحاو�ة وّثق هذه النقول

ا  ي أذ�ره.، لكن هذا الذالمكتب اإلسالمي، أنا �عید العهد جد�
ز�ادة �العمل والتصدیق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصدیق الذي ال �ستلزمه، وأما الز�ادة قال: وأما ال 

�العمل والتصدیق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصدیق الذي ال ال �ستلزمه، فالعلم الذي �عمل �ه صاحبه 
: -صلى هللا علیه وسلم-الالزم دّل على ضعف الملزوم، ولهذا قال النبي أكمل من العلم الذي ال �عمل �ه، فإذا لم �حصل 

وموسى لما ُأخِبر أن قومه عبدوا العجل لم یلق  ،لیس الخبر �المعاینة، لیس الُمخَبر �المعاِین »لیس المخَبر �المعاِین«
 ،ألقاها، ولیس ذلك لشك موسى في خبر هللاهم قد عبدوه آ فلما ر  ،األلواح ، لم ُیلقِ -جل وعال-األلواح، من الذي أخبره؟ هللا 

 -لكن المخَبر و�ن جزم �صدق المخِبر فإنه ال یتصور المخَبر �ه في نفسه �ما یتصوره إذا عاینه �ما قال إبراهیم الخلیل
ِكن َبَلىٰ  َقالَ  ُتْؤِمن َأَوَلمْ  َقالَ  اْلَمْوَتىٰ  ُتْحِیي َ�ْیفَ  َأِرِني {َرِبّ : -صلوات هللا علیه ولذا  ،]٢٦٠َقْلِبي}[سورة البقرة:  َیْطَمِئنَّ لِّ  َولَٰ

إبراهیم ، »نحن أحق �الشك من إبراهیم«، »نحن أحق �الشك من إبراهیم«جاء في الحدیث الصحیح في البخاري وغیره: 
 ما شك، لكن لیس المخَبر �المعاَین.

الواقع حیث التنظیر، أما من حیث الحقیقة و  الثابت �البرهان القطعي عند أهل العلم �ستوي مع المشاَهد المرئي، هذا من 
اء ج�طرٍق قطعیة �أخبار متواترة ولم �شاهدها،  -صلى هللا علیه وسلم-ال، إذا نظرنا إلى القضا�ا التي بلغت النبي ف

نقیض، ال و�نما بلغته �طر�ٍق ال �حتمل -علیه الصالة والسالم-التعبیر عنها �القرآن �الرؤ�ة، قصة الفیل ما شهدها النبي 
 رَ تَ  {َأَلمْ ، ]١ ِل}[سورة الفیل:اْلِفی ِ�َأْصَحاِب  َر�ُّكَ  َفَعلَ  َ�ْیفَ  َترَ  {َأَلمْ : -جل وعال-وال تردد فیه وال شك، ثم جاء قول هللا 

، ولذا و الخبر والمعاینةهناك �ما قال المؤلف هناك فرق بین المخَبر أ ه، و�بقى أن]٦ِ�َعاٍد}[سورة الفجر:  َر�ُّكَ  َفَعلَ  َكْیفَ 
ك النقیض جاء �قّسمون الیقین إلى ثالثة أقسام: علم الیقین، وعین الیقین، وحق الیقین. فعلم الیقین إذا بلغ �طر�ٍق ال �حتمل

ا وثالث ورا�ع وعاشر، تجزم وتحلف على أنها موجودة، لكن إذ ن الكمأة موجودة في السوق، ثم جاء ثانٍ : إمن �قول لك
 هسل، فیهذا حق الیقین، مثل العسل، �قولون جاء العفالیقین، وهذا أقوى، لكن إذا أكلت منها رأیت الكمأة بنفسك هذا عین 

ذهبت  لبلوغ الدرجة الیقینیة القطعیة، لكن إذا عسل �ثیر في السوق و�ذا، تصدق، ما تتردد في التصدیق؛ ألن العدد �افٍ 
: وأكلت خالص، هل تتردد فیه؟ ما �مكن، هنا �قول ًئاقة أو شیعلكن إذا أخذت منه �أصبعك أو مل ،ورأیته عین الیقین

 ؟افالعلم الذي �عمل �ه صاحبه أكمل من العلم الذي ال �عمل �ه، لكن هل �سمى العلم الذي ال ُ�عَمل �ه �سمى علمً 
له، و في میزان الشرع ال، لیس �علم، ما �حمله الفساق لیس �علم، و�نما العلم ما نفع، �حمل هذا العلم من �ل خلٍف عد 

وءَ  َ�ْعَمُلونَ  ِللَِّذینَ  للااَِّ  َعَلى التَّْوَ�ةُ  {ِإنََّما �جهالة، �عملون السوء �جهالة، ثبت أن الذي  ]١٧ِ�َجَهاَلٍة}[سورة النساء:  السُّ
ألن  ا له تو�ة؛�عمل السوء جاهل، ولو عرف الحكم بدلیله، جاهل، و�ال لزم على ذلك أن الذي �عرف الحكم مع دلیله أنه م

مل عفدّل على أن الذي  ،من �عمل السوء �جهالة، واإلجماع قائم على أن التو�ة تصّح ممن �عرف الحكمو�ة ُحِصرت فیالت
لیدخل في قبول التو�ة؛ ألن هذا محل إجماع، تقبل تو�ته إذا عرف تحر�م الخمر وشرب  ؛ولو عرف الحكم ،السوء جاهل

 اى علمً ء �جهالة ولو عرف الحكم بدلیله، فالذي �حمله الفساق مما �سمتقبل تو�ته �اإلجماع. فدّل على أن الذي �عمل السو 
، الحدیث مختلف في تصحیحه لكن »�حمل هذا العلم من �ل خلٍف عدوله«هو في الحقیقة لیس �علم، لیس �علم، 

 المعروف عن اإلمام أحمد أنه یثبته.
 .�هللا أعلم .نكتفي بهذا 
 صحبه أجمعین.وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آله و  

 طالب:...
 إن شاء هللا ما یوضح هذا.  سیأتيعلى �ل حال 


